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El reg avança dos anys la producció 
de l’ametller i la multiplica per deu
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Talls fins al 12 d’octubre a la C-14  
per les obres de Tres Ponts
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La nena, amb la seua mare, veïns de Lluçars i de Vilanova, que no pararan fins a aconseguir transport.

E. FARNELL

E. FARNELL
❘ VILANOVA DE L’AGUDA ❘ Una nena 
de quatre anys del nucli de Llu-
çars, a Vilanova de Meià, s’ha 
quedat sense transport escolar 
per anar l’escola Mare de Déu 
del Puig de Meià a Vilanova, al 
viure a 1,5 quilòmetres de l’úl-
tima parada del bus. Aquesta 
parada es troba ubicada en una 
masia rural del mateix municipi 
on el bus recull un altre escolar 
que cursa cinquè de Primària al 
mateix centre educatiu. No obs-
tant, Ensenyament no autoritza 
que arribi fins a la població de 
Lluçars a buscar la nena a un 
quilòmetre i mig més de trajec-
te. L’ajuntament de Vilanova de 
Meià, veïns de Lluçars i pares 
i mares del col·legi exigeixen 
que es reculli la petita al poble. 
Segons l’alcalde de Vilanova, 
Xavier Terré, es tracta d’una 
“calamitat” que des del consell 
o Ensenyament no s’atengui una 
sola nena. 

La legislació espanyola obliga 
a pagar el transport escolar i el 
menjador a tots els escolars que 
s’han de traslladar fora del mu-
nicipi per estudiar. La Generali-
tat assumeix aquest cost però no 
es fa càrrec del dels alumnes que 
es traslladen dins d’un mateix 
terme municipal. Tanmateix, 
des de fa anys i coincidint amb 
les retallades, la Diputació sub-
venciona part del cost d’aquest 
servei als consells comarcals. 
El gerent de l’ens comarcal de 
la Noguera, Josep Baldillou, 
va assegurar ahir que es tracta 
d’una distorsió però que no es 
pot modificar la ruta per arribar 

Una nena de 4 anys de Lluçars, sense transport 
escolar al viure a 1,5 km de l’última parada
Cursa P-4 al municipi de Vilanova de Meià i la ruta escolar no arriba fins al poble, a tres quilòmetres || 
Ajuntament i veïns exigeixen que es traslladi també la petita i no descarten mobilitzacions

ENSENYAMENT TRANSPORT ESCOLAR

a Lluçars, la llei no ho permet i 
Ensenyament ja va informar el 
febrer del 2018 que no es crea-
rien noves rutes ni s’ampliarien 
les ja existents. El consell ha 
calculat que el cost d’anar fins 

al nucli de Lluçars ascendeix 
a quinze euros diaris. “No és 
per diners, simplement no està 
permès i no és obligatori”, va 
assenyalar Baldillou. 

El primer edil de Vilanova de 
Meià va assegurar que aquesta 
situació dista molt del que pre-
tén aconseguir el reequilibri 
territorial. “Volem arrelar la 
gent als pobles i només aconse-
guim que traves. Així és molt 
difícil”, va dir. Veïns de Lluçars 
no descarten mobilitzacions 
per aconseguir transport i van 

criticar la situació. Insistiran a 
demanar aquest servei perquè 
l’any que ve també hi haurà dos 
nens més a Boada, un altre nucli 
que es troba en aquesta mateixa 
situació. 

Per la seua banda, la presi-
denta del consell comarcal de 
la Noguera, Concepció Caña-
dell, va explicar que costa molt 
assumir aquesta realitat, “però 
no es poden fer excepcions, les 
directrius d’Ensenyament són 
clares, encara que estan en el 
seu dret de reclamar”, va dir.

RUTA NO OBLIGATÒRIA
La llei només obliga a pagar 
el transport escolar als 
escolars que han d’estudiar 
fora del seu poble

Una cooperativa recupera el poble 
d’Envall amb cases en règim de cessió

MUNICIPIS INICIATIVES

Veïns d’Envall en un dels edificis que es rehabiliten.

ACN / MARTA LLUVICH
❘ LA TORRE DE CAPDELLA ❘ Envall, a la 
Torre de Capdella, va quedar 
completament abandonat a fi-
nals dels anys setanta del segle 
passat. L’any 2002 va tornar 
a tenir habitants i actualment 
compta amb sis veïns.

Ara, Envall Cooperativa, for-
mada pels veïns del nucli, vol 
donar un impuls a la reconstruc-
ció de la resta del poble per re-
vertir les ruïnes en habitatges 
de caràcter social en règim de 

cessió d’ús als seus socis, que 
s’hauran d’implicar en el desen-
volupament de diferents projec-
tes comuns. El primer projecte 
és un local social que comp-
tarà amb una sala polivalent 
i podrà allotjar grups de per-
sones per fer cursos o estades 
d’autoconstrucció. 

Els operaris ja treballen en 
aquesta obra des de fa unes set-
manes. La cooperativa compta 
amb prou solars per construir-hi 
fins a dotze immobles. Per a la 

primera promoció de quatre 
habitatges estan buscant socis. 
En funció de la demanda i del 
nombre de socis, es pot arribar 
a construir fins a 3.700 metres 
quadrats habitables. Josep Pla-
sencia, d’Envall Cooperativa, 
va explicar que “és tan impor-
tant la recuperació arquitectò-
nica com la generació d’activitat 
econòmica local, per aquesta 
raó, “volem generar activitat 
econòmica per fixar gent”, va 
assenyalar.

ACN

Un municipi amb 
sis nuclis de 
població i 413 
veïns censats
n Vilanova de Meià és un 
municipi amb sis nuclis de 
població, a més de les di-
ferents masies dissemina-
des que hi ha al territori. 
El cens de la població és 
de 413 habitants i l’esco-
la Mare de Déu del Puig 
de Meià s’inclou a la ZER 
el Romaní, amb els col-
legi de Cubells, Montgai 
i la Sentiu de Sió. Entre 
els serveis que ofereix la 
ZER destaca el de trans-
port escolar per als alum-
nes de les poblacions que 
no tenen centre educatiu. 
Aquest servei s’ha ofert 
durant anys, fins i tot a 
Lluçars, malgrat que fa 
anys que no hi ha nens en 
edat escolar i es va supri-
mir, va explicar el primer 
edil. 

Actualment, els esco-
lars dels pobles de Vila-
nova utilitzen la línia de 
transport escolar d’ESO 
que es cursa a Artesa de 
Segre, per recollir els nens 
i portar-los fins al col·le-
gi de Vilanova de Meià. 
Aquesta situació ha in-
dignat els veïns, que van 
anunciar mobilitzacions 
si no aconsegueixen el 
transport per a la nena.

cfarre
Resaltado
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A. GUERRERO
❘ ALCARRÀS ❘ El jutjat penal 2 de 
Lleida va condemnar ahir a un 
any de presó un veí d’Alcarràs 
de 65 anys que va reconèixer 
haver disparat amb una esco-
peta contra terra per amenaçar 
un altre veí per uns assumptes 
relacionats amb unes finques de 
la localitat l’abril de l’any passat. 
El jutge va dictar la sentència in 
voce després que Fiscalia, acu-
sació particular i defensa arri-
bessin a un acord abans de la 
celebració de la vista oral. L’ho-
me, condemnat com a autor d’un 
delicte d’amenaces amb arma de 
foc, tampoc podrà atansar-se 
a menys de 50 metres i comu-
nicar-se amb a la víctima i el 
seu pare durant els propers tres 
anys. També es procedirà al de-
comís de les armes de l’acusat, 
entre les quals l’escopeta que 
va utilitzar per amenaçar el seu 
veí. Així mateix, es va acordar 
la suspensió de la pena sempre 
que l’home no torni a delinquir 
en els pròxims dos anys.

Abril del 2017
Els fets van tenir lloc el 21 

d’abril de l’any passat en una 
finca de la partida Anglesola 
d’Alcarràs, com va avançar SE-
GRE. Segons va explicar llavors 
a aquest diari Joan Miret, pare 
de la víctima de les amenaces, 
cap a les 20.00 hores del 21 
d’abril del 2017 el seu fill es va 

trobar amb l’acusat i hi va ha-
ver una discussió en el transcurs 
de la qual el denunciat va aga-
far una escopeta que portava a 
la furgoneta i va disparar dos 
vegades terra per acovardir-lo. 
Miret també va assegurar que 
tot seguit va encanonar el seu 
fill i va disparar una tercera ve-
gada, encara que per fortuna no 
hi havia cartutxos a l’escopeta. 

El fill de Miret li va explicar els 
fets i tots dos els van denunci-
ar davant dels Mossos. Acusat 
i denunciants estan enfrontats 
per unes finques i aquests úl-
tims també van assegurar que 
l’ara condemnat els va causar 
danys a les seues propietats, 
entre altres incidents. Després 
de l’aldarull, les patrulles dels 
Mossos d’Esquadra i de la Poli-

cia Local d’Alcarràs van anar al 
lloc dels trets i van comprovar 
que hi havia restes de cartut-
xos. Posteriorment els agents 
van acudir a Alcarràs, on van 
detenir el sospitós al carrer la 
Bassa com a presumpte autor 
d’un delicte d’amenaces. Ahir 
va ser jutjat i va acceptar una 
condemna d’un any de presó 
per aquests fets.

SEGRE

Condemnat per disparar en una 
discussió per unes finques a Alcarràs
Accepta un any de presó i una ordre d’allunyament de tres anys respecte als 
denunciants de l’incident || Va efectuar un tret contra terra amb una escopeta

TRIBUNALS SENTÈNCIA

Més controls  
de trànsit  
als autocars

CAMPANYA

❘ LLEIDA ❘ El Servei Català de 
Trànsit (SCT) posa en marxa 
aquesta setmana, amb Mos-
sos d’Esquadra i policies lo-
cals, una campanya preventi-
va de controls intensius d’au-
tocars de transport escolar i 
de viatgers. 

Trànsit recorda que el con-
ductor i els ocupants dels ve-
hicles estan obligats a portar 
el cinturó de seguretat. No 
utilitzar adequadament el 
cinturó és una infracció greu, 
que comporta una multa de 
200 euros. Només es treuen 
punts, un total de tres, si l’in-
fractor és el conductor. En 
un accident, l’ús del cinturó 
redueix el risc de morir un 
75 per cent.

Cremen 2 ha  
de vegetació  
a Almenar

INCENDIS

❘ ALMENAR ❘ Els Bombers van 
sufocar ahir un incendi que 
va calcinar dos hectàrees de 
matolls a prop de la torre de 
Bertran, a Almenar. L’avís 
d’emergència es va rebre 
quan passaven pocs minuts 
de les sis i fins al lloc es va 
desplaçar una dotació, que 
mitja hora després tenia 
controlat el foc. D’altra ban-
da, els Bombers també van 
sufocar ahir un incendi de 
vegetació a la cuneta de la 
C-233 a les Borges Blanques. 
Així mateix, cinc dotacions 
van treballar a última hora 
d’ahir en un incendi en un 
paller de Bellestar, a Mont-
ferrer i Castellbò.

Robatori per 
valor de 7.200 
euros a Andorra

DETENCIONS

❘ ANDORRA LA VELLA ❘ La policia 
d’Andorra va detenir aquest 
divendres passat un home i 
una dona de quaranta-vuit 
anys acusats d’un delicte 
contra el patrimoni i furts 
continuats en establiments 
comercials. Els agents van 
rebre una trucada que alerta-
va d’un robatori de dos ulle-
res en un local d’Andorra la 
Vella. Amb la descripció que 
van oferir els testimonis, els 
agents van trobar els pre-
sumptes autors, que tenien 
al seu vehicle perfums, peces 
de roba, cartrons de tabac i 
ulleres suposadament sostre-
tes, tot plegat per un valor de 
7.200 euros.

Hospitalitzat un operari  
per una caiguda des d’uns 
tres metres a Salardú

SUCCESSOS ACCIDENT LABORAL

REDACCIÓ
❘ SALARDÚ ❘ Un operari va resultar 
ahir ferit després de caure des 
d’un balcó mentre feia tasques 
de pintura a la façana d’un ha-
bitatge de Salardú. Els serveis 
d’emergències van rebre la tru-
cada d’avís cap a les 9.05 hores i 
fins al lloc va acudir una dotació 
de Bombers de la Generalitat 
i una ambulància del Sistema 
d’Emergències Mèdiques (SEM), 
que va fer el trasllat a l’hospital 
de Vielha. Segons fonts d’emer-
gències, el treballador va cau-
re des d’una altura d’uns tres 
metres quan es trobava en un 
balcó i va cedir una barana de 
fusta. L’home es va fer diver-
ses fractures però la seua vida 
no corria ahir cap perill. Va ser 
hospitalitzat al centre sanitari 
de Vielha.

L’últim precedent d’un acci-
dent laboral greu a Ponent va 
ser el 7 de setembre passat, quan 
un home de 70 anys va resultar 
ferit en una granja de la locali-
tat d’Ossó de Sió, a l’Urgell. En 
aquella ocasió, els fets van suc-
ceir poc després de les sis de la 
tarda en una explotació situada 
a l’entrada del municipi. Pel que 
sembla, l’home es trobava tre-
ballant dalt d’un carro elevador 
quan, per causes que es desco-
neixen, es va desequilibrar i va 
caure a terra des d’una altura 
d’uns cinc metres. Va resultar 
ferit greu. 

Entre el gener i el ju l iol 
d’aquest any s’han registrat un 
total de 3.651 accidents laborals 
a la província de Lleida. La ma-
joria van ser lleus, però tres van 
resultar mortals.

Un motorista ferit en  
una col·lisió a l’N-260  
a Sarroca de Bellera

TRÀNSIT ACCIDENTS

REDACCIÓ
❘  SARROCA DE BELLERA ❘  El con-
ductor d’una motocicleta va 
resultar ferit ahir al matí en 
un xoc entre un turisme i una 
moto a la carretera N-260, al 
terme municipal de Sarroca 
de Bellera. Segons van infor-
mar els Bombers de la Gene-
ralitat, l’avís d’emergències 
es va rebre a les 10.44 hores 
i fins al punt quilomètric 327 
es va desplaçar una dotació 
dels Bombers, així com un 
helicòpter medicalitzat del 
Sistema d’Emergències Mè-
diques (SEM) que va traslladar 
el motorista fins a un centre 
hospitalari amb ferides de di-
versa consideració.

En un altre ordre de coses, 
familiars de quatre víctimes 
mortals per atropellament 

entregaran avui al Congrés 
dels Diputats més de 242.000 
firmes que han recollit en una 
campanya conjunta a Change.
org per demanar penes més 
dures per conduir sota els 
efectes de l’alcohol i les dro-

gues. Reclamen endurir els 
homicidis per imprudència, 
una petició que s’uneix a la 
campanya “Per una llei justa” 
promoguda per la veïna de la 
Seu d’Urgell Anna González.

PENES MÉS DURES
Familiars de víctimes 
demanen endurir les 
penes per conduir sota  
els efectes de l’alcohol

El pare de la víctima mostra el lloc de l’incident ■ En aquesta imatge de l’abril de l’any passat, Joan 
Miret, pare de la víctima de l’incident, mostra el lloc en el qual van impactar els cartutxos després 
que l’ahir condemnat disparés amb l’escopeta.

cfarre
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